
Anexa naţională NA 
(informativă) 

Exemple de identificatori pentru combustibilii comercializaţi în România 

NA.1 Obiect  

Această anexă naţională stabileşte informaţia furnizată consumatorilor din România cu privire la 
compatibilitatea dintre vehiculele acestora şi combustibilii disponibili la punctele de realimentare şi 
reîncărcare, conform articolelor 6, 7 şi 8 din standardul EN 16942. 

NA.2 Referinţe 

SR EN 16942:2017, Carburanţi. Identificarea compatibilităţii vehiculelor. Reprezentare grafică pentru 
informarea consumatorului 

Legea nr. 34/2017 care stabileşte cerinţe minime cu privire la instalarea infrastructurii pentru 
combustibili alternativi   

NA.3 Completare a articolului 9 al EN 16942 

Următoarele informaţii naţionale prezentate în tabelul NA.1 trebuie furnizate consumatorului în limba 
română astfel încât acesta să recunoască tipul de carburant: 

1) EN 16942 – Informaţii opţionale pentru consumator, secţiunea superioară A: 

Standardul european adoptat la nivel naţional, conform tabelului NA.1. Dacă nu există standard 
european disponibil, reglementarea naţională. 

2) EN 16942 – Informaţii opţionale pentru consumator, secţiunea superioară B: 

Denumirea comercială comună, conform tabelului NA.1.  



Tabelul NA.1 

Tipuri de carburanţi  Identificatori pentru carburanţi 
conform art. 6,7, 8 din EN 16942 

Secţiune superioară A 

 

Secţiune superioară B 

(denumire produs) 

Carburanţi de tip 
benzină  

    

SR EN 228 Benzină fără plumb 

 

prEN 15293 Carburant etanol E85 

Carburanţi de tip 
motorină  
 

 

 

 

SR EN 590 

Motorină 
 

SR EN 16734 

      

SR EN 16709 

 

SR EN 14214+A1 

 

SR EN 15940 Motorine parafinice 

Carburanţi de tip 
gazos 

 

 

 

 

 

 

 

SR EN 589 GPL Auto  

 

EN 16723-2 

Gaz natural lichefiat 

 

Gaz natural comprimat 

 

Hidrogen 

 

3) EN 16942 – Informaţii opţionale pentru consumator, la nivel naţional, secţiunea C: 

În această secțiune se pot furniza informații suplimentare cu privire la calitatea combustibilului în 
conformitate cu legislaţia din România referitoare la carburanţii pentru automobile. 

NOTA 1 – Această anexă naţională este redactată pe baza cerinţelor din legislaţia naţională în vigoare.  

În figura NA.1 se prezintă un exemplu de identificatori pentru carburanţii comercializaţi în prezent pe 
piaţa românească. 
 

GPL 

GNL 

GNC 


